OBVODNÍ SOUD PRO PRAHU 9

28. pluku 1533/29b, 100 83 Praha 10 - Vršovice, telefon: 251 447 709

___________________________________________________________________________
Praha 30. září 2019

30 Spr 1030/2019

Změna č. 11
rozvrhu práce Obvodního soudu pro Prahu 9 pro rok 2019
Rozvrh práce Obvodního soudu pro Prahu 9 na rok 2019 zpracovaný v souladu se zákonem č.
6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších
zákonů, v platném znění, se s účinností od 1. října 2019 mění a doplňuje následovně:
1.

asistentka soudce Mgr. Tereza Pirklová se vyřazuje z plnění všech pracovních povinností
uložených jí rozvrhem práce na rok 2019 včetně funkce tiskové mluvčí soudu,

2.

asistent soudce Mgr. Michal Drobílek se vyřazuje z plnění všech pracovních povinností
uložených mu rozvrhem práce na rok 2019,

3.

asistentka soudce Mgr. Šárka Dimitriadisová se pověřuje výkonem funkce asistentky
soudce Mgr. et Mgr. Markéty Vernerové Ivičičové,

4.

asistent soudce Mgr. Ondřej Šmat se pověřuje výkonem funkce asistenta soudce Mgr.
Jana Sklenáře, soudkyně Mgr. Ing Kateřiny Hayes a výkonem funkce asistenta v senátu
49Nt,

5.

soudci JUDr. Václavu Kvapilovi se zastavuje nápad nových věcí v senátu 21T na dobu do
31. 10. 2019,

6.

soudkyně Mgr. Ing. Kateřina Hayes se vyřazuje z rozhodování v senátu 49Nt, 20Nt,
104T a 71 Ntm, dále se vyřazuje ze zastupování v senátech 2T a 23Nt,

7.

soudkyně Mgr. et Mgr. Markéta Vernerová Ivičičová se pověřuje rozhodováním o
obnově řízení ve věcech senátu 104T,

8.

soudkyně Mgr. Lucie Průšová se pověřuje rozhodováním v senátu 49Nt,

9.

zástupem soudkyně Mgr. et Mgr. Markéty Vernerové Ivičičové v senátu 2T a 23Nt se
pověřuje Mgr. Lucie Průšová,

10. asistent soudce Mgr. Ondřej Šmat se vyřazuje z plnění všech pracovních povinností
uložených mu rozvrhem práce na rok 2019 pro soudce Mgr. Karla Hanuše a Mgr. Sylvu
Mašínovou,
11. asistentka soudce Mgr. et Mgr. Blanka Koubová se pověřuje výkonem funkce asistentky
soudce JUDr. Evy Němečkové a Mgr. Karla Hanuše,
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12. asistentka soudce Mgr. Tereza Čížková se pověřuje výkonem funkce asistentky soudce
Mgr. Sylvy Mašínové,
13. v senátu 18C se obnovuje nápad nových věcí v rozsahu 100% nápadu připadajících na jeden
civilní senát bez specializace,
14. zřizuje se nové soudní oddělení se senáty 68C, 68Nc a 68Cd s následujícím obsazením a
nápadem:
68C

rozhodování ve věcech
občanskoprávních – 100 %

JUDr. Tereza Malá
zástup:
Mgr. Sylva Mašínová

Blanka Štěrbová
rejstříková vedoucí
zástup:
Jana Halačková

nápad nových věcí zastaven
68Nc

rozhodování ve věcech
smírčího řízení - 100 %
rozhodování ve věcech
zajištění důkazů před
zahájením řízení - 100 %

Mgr. Tereza Čížková
asistentka soudce
zástup:
asistenti
občanskoprávního úseku
dle abecedního pořadí

JUDr. Tereza Malá
zástup:
Mgr. Sylva Mašínová

Monika Klingerová
zapisovatelka
Mgr. Tereza Čížková
asistentka soudce
zástup:
asistenti
občanskoprávního úseku
dle abecedního pořadí
Blanka Štěrbová
rejstříková vedoucí
zástup:
Jana Halačková

rozhodování ve věcech
všeobecných řízení dle § 43
o.s.ř. - 100 %
rozhodování ve věcech
přiznání osvobození od
soudních poplatků
a ustanovení zástupce před
zahájením řízení- 100 %
rozhodování ve věcech
plnění povinnosti
z předběžného opatření
Evropského soudu pro lidská
práva - 100 %
rozhodování ve věcech voleb
do rad zaměstnanců, voleb
zástupců pro oblast
bezpečnosti a ochrany zdraví
při práci a voleb členů
zvláštního vyjednávacího
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výboru evropské družstevní
společnosti - 100 %
rozhodování ve věcech
zákazu výkonu práv
spojených s účastnickými
cennými papíry- 100 %
rozhodování ve věcech
směnečných (šekových)
protestů; - 100 %
rozhodování ve věcech
jmenování a vyloučení
rozhodců - 100 %
rozhodování ve věcech
potvrzení veřejné listiny
nevydané soudem jako
evropského exekučního titulu
dle § 353 o.s.ř. (včetně
případných oprav či zrušení
potvrzení evropského
exekučního titulu nebo
částečného evropského
exekučního titulu) - 100 %

68Cd

nápad nových věcí
zastaven
rozhodování a úkony ve
věcech civilních dožádání 100 %

JUDr. Tereza Malá
zástup:
Mgr. Sylva Mašínová

Mgr. Tereza Čížková
asistentka soudce
zástup:
asistenti
občanskoprávního úseku
dle abecedního pořadí
Blanka Štěrbová
rejstříková vedoucí
zástup:
Jana Halačková

nápad nových věcí zastaven

15. věci přidělené soudci JUDr. Milanu Zobačovi ke dni 30. 9. 2019, jejichž seznam je přílohou
změny č. 11 Rozvrhu práce, se přidělují k projednání a rozhodnutí soudkyni JUDr. Tereze
Malé.
16. soudkyně JUDr. Tereza Malá se pověřuje rozhodováním v senátu 25Nc v rozsahu nápadu
100%,
17. soudkyně JUDr. Tereza Malá se pověřuje rozhodováním v senátu 6Nc v rozsahu nápadu
100% se zařazením mimo pracovní dobu,
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18. soudkyni JUDr. Heleně Svobodové se v senátech 6Nc v pracovní době, 6P, 28PaNc,
28Rod, 28Cd a 61Nc zvyšuje nápad nových věcí na 50%,
19. výkonem všech pracovních povinností tiskové mluvčí se dále ke svým stávajícím
povinnostem dle rozvrhu práce na rok 2019 pověřuje Mgr. Helena Nechvátalová,
20. rejstříková vedoucí Jitka Veselá se vyřazuje z plnění všech pracovních povinností
uložených jí rozvrhem práce na rok 2019,
21. výkonem funkce rejstříkové vedoucí v senátu 9C, 9Nc a 9Cd se pověřuje Bc. Miriam
Ševečková, DiS.,
22. soudní zapisovatelka Monika Klingerová se vyřazuje z funkce soudní zapisovatelky
v senátu 18C, 19C a 60C.

Mgr. Michaela Wenzlová
předsedkyně soudu
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